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Bordi i Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike 
Banesore është emëruar në dhjetor të vitit 
2018 dhe është funksionalizuar në muajin 
shkurt 2019 në përbërjen si në vijim: 

1. Lendita Mekuli Myderrizi, Kryesuese e 
Bordit të Drejtorëve 
2. Arbnora Jashanica, Kryesuese e 
Komitetit të Auditimit të Bordit të 
Drejtorëve 
3. Bekim Pireva, Drejtor në Bordin e 
Drejtorëve 
4. Xhevdet Leci, Drejtor në Bordin e 
Drejtorëve 

Në përputhje me legjislacionin në fuqi, Bordi 
i NPB-së, ashtu si edhe në vitin paraprak, 
ka mbajtur takime të vazhdueshme në të 
cilat është diskutuar lidhur me funksionimin 
e Ndërmarrjes dhe janë marrë vendime 
adekuate si dhe miratime të dokumenteve të 
nevojshme për NPB. Bordi i Drejtorëve gjatë 
vitit 2020 ka mbajtur 9 mbledhje të rregullta, 
në të cilat ka aprovuar akte të ndryshme 
qeverisëse, me të cilat i ka definuar politikat 
menaxhuese të ndërmarrjes. Të gjitha  
takimet e Bordit të Drejtorëve janë zhvilluar 
në përbërje të plotë, dhe me vendime të 
aprovuara unanimisht nga të gjithë anëtaret. 
Po ashtu, Bordi ka aprovuar raportet 
tremujore dhe vjetore siç e parasheh Ligji për 

Ndërmarrjet Publike. Bordi është informuar 
rregullisht rreth aktivitetit operativ të zyrës së 
Kryeshefit Ekzekutiv të NPB-së. Gjithashtu, 
ka shqyrtuar dhe aprovuar Raportet e 
Komisionit të Auditimit të Brendshëm gjatë 
vitit dhe Raportin e Auditorit të Pavarur vjetor 
të auditimit të pasqyrave financiare për 
vitin 2019. Komisioni i Auditimit ka mbajtur 
8 mbledhje të rregullta gjatë vitit 2019, në 
krahasim me parametrat e planifikuara me 
planin e biznesit.

Ndërmarrja Publike Banesore ka arritur 
rezultate inkurajuese në veprimtarin e saj 
afariste (Biznesore), në të gjitha fushat e 
aktivitetit ekonomiko-financiar, dhe me 
gjithë vështërsitë e mëdha të shkaktuara 
nga pandemia Covid -19, edhe në këtë vit, 
NBP-ja ka vazhduar  që me përkushtim  të 
kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së 
qytetarëve. Bord i Drejtorëve edhe gjatë vitit 
2020 ka qenë i përkushtuar maksimalisht në 
angazhimin e përkrahjes dhe këshilldhënjes 
për përmbushjen e objektivave strategjike 
dhe përmbylljen e suksesshme të punës në 
NPB gjatë vitit 2020.

LENDITA  
MEKULI MYDERRIZI 
Kryesuese e Bordit të Drejtorëve

LENDITA  
MEKULI MYDERRIZI 
Kryesuese e Bordit  
të Drejtorëve

FJALA E KRYESUESES SE BORDIT
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FJALA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV 

Parim kryesor i Ndërmarrjes Publike Banesore 
është që gjithëherë t’i përmbahet parimeve 
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
dhe përgjegjësive që i ushtron, në pajtim 
me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare,  
Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Statutit, Kodit 
të Etikës si dhe të gjitha dispozitave tjera 
pozitive në Kosovë.

Angazhimi tejet i lartë i gjithë stafit të 
Ndërmarrjes Publike Banesore Sh. A, më 
qëllim arritjen e objektivave të përcaktuara 
dhe ofrimin e shërbimeve sa më profesionale 
për qytetarët e Prishtinës duke iniciuar 
ndërtimin e një sistemi më qëllim zhvillimin 
e politikave të qëndrueshme për qytetin, 
ka ndikuar që 2020 të jetë vit me arritje 
përmbajtësore për NPB-në.

Edhe për kundër gjendjes emergjente jo 
vetëm vendore por mbarë botërore, si 
rrjedhojë e pandemisë (COVID – 19), mjedisi 
ekonomik përfshirë Bruto Produktin Vendor në 
Kosovë dhe ndikimi i faktorëve të ndryshëm, 
veprimet e duhura të menaxhmentit, kanë 
kontribuar në afarizmin e Ndërmarrjes më 
fitim neto pas tatimit shumën financiare prej 
1.63 milionë €, i cili fitim ka ndikuar që fitimet 
e akumuluara të arrijnë nivelin prej 2.94 
milionë €, rrjedhimisht të rritet vlera neto e 
pasurisë në shumë prej 82.00 milion €, që 

nënkupton një përformancë financiare të 
shkëlqyer për Ndërmarrjen në veçanti dhe 
sektorin publik në përgjethësi. 

Funksionalizimi i sektorit operativ më 
qëllim të menaxhimit efikas dhe efektiv të 
projekteve ishte arritje tejet përmbajtjesore 
për vitin raportues. Si shërbime dhe 
produkte të ofruara të cilat kanë qenë të 
arritura nga Ndërmarrja Publike Banesore 
gjatë vitit 2020 duke renovuar hapësirat të 
përbashkëta dhe mirëmbajtjet e tyre, hartimi 
i projekteve ideor për lehtësimin e jetesës 
së qytetarëve të Prishtinës, renovimin dhe 
inventarizimin e hapësirave të qendrave 
të ndryshme, intervenimet emergjente,  
rregullimin të infarstrukturës etj. 

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2020 pas 
analizave dhe studimit të fizibilitetit, përveç 
rregulloreve dhe akteve të tjera, është 
hartuar dhe aprovuar rregullorja për rritjen 
e pasurisë së paluajtshme të Ndërmarrjes 
përmes ndërtimit. Gjegjësisht qëllimi e këtij 
dokumenti është trajtimi i mënyrës së rritjes së 
pasurisë së paluajtshme përmes përdorimit 
të pronave të paluajtshme të Ndërmarrjes 
dhe përcaktimi i kornizave vepruese. Llojet 
e pronave të qasshme për ndërtim si dhe 
kornizat e përqindjes së pjesëmarrjes në 
ndërtim, analizat ekonomike në shërbim 

HAJDAR HOXHAJ 
Kryeshef Ekzekutiv
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të ruajtjes së interesit të Ndërmarrjes, 
vendimmarrja dhe aspektet e marrëveshjes, 
janë po ashtu fushat e zbatimit të kësaj 
rregullore. 

Ruajtja dhe administrimi efikas i pasurisë 
së patundshme si; lokale afariste, garazha, 
depo, banesa, etj, ishte një prej qëllimeve 
kryesore të arritur gjatë vitit 2020. Pjesa 
përmbajtjësore e pasurisë së cekur më lartë 
janë lëshuar më qira duke realizuar të hyrat 
kryesore për Ndërmarrjen. Gjithashtu kthimi 
në menaxhim i pronave të uzurpuara apo 
pronave në konteste gjyqësore më palët e 
ndryshme ishte po ashtu një prej aktiviteteve 
që vlen të theksohet. Projekti për Renovimin e 
hapësirave të përbashkëta dhe mirëmbajtja 
e tyre çdo herë po shkon duke e përmirësuar 
cilësinë e jetës së qytetarëve. Gjatë vitit 
2020 numri i hyrjeve të përfunduara ka 
arritur të jetë 116, duke arrituar numrin total 
të hyrjeve të përfunduara prej 286 hyrje në 
rreth 5 mijë njësi banesore apo kontrata. Po 
ashtu janë prodhuar mbi 130 dyer si dhe janë 
ekzekutuar përafërsisht 200 intervenime të 
ndryshme të instaluara në hyrjet e objekteve 
shumë-banesore.

Ndërsa sa i përket funksionalizimit të 
shërbimeve të urgjencës, NPB është treguar 
shumë e përpikët në zbatimin e kontratave 
të lidhura me Drejtoritë përkatëse të 
Komunës së Prishtinës dhe N.P. “Termokos” 
SH.A. – Prishtinë, duke rregulluar sanimin 
e gropave dhe deformimeve në rrugë, 
sanimin e trotuarëve, ngritjen dhe vendosjen 
e kapakëve të pusetave, zgjerimin e rrjetit 
të ngrohjes, mbulimin e kanaleve me asfalt 
me kubëza si dhe punët tjera të cilat janë 
paraparë në marrëveshjen kontraktuale. 

Zhvillimi i metodologjisë dhe rrjedhës së 
procedurave të punës brenda Ndërmarrjes 
duke siguruar efikasitet dhe ngritje të 
cilësisë së punës, përkujdes ndaj respektimit 
të procedurave të aplikuara, koordinimi 
i punëve më departamentet tjera, ofrimi 
i trajnimeve të ndryshme duke ngritur 
kapacitetet dhe zhvillimin profesional 
të punëtorëve, implementimi i politikave 
motivuese, etj., janë disa nga aktivitetet e 
realizuar nga Departamenti i shërbimeve 
të brendshme. Më qëllim rregullimin dhe 
funksionalizimin sa më efikas të organizimit 

të brendshëm, titujt dhe përshkrimin e 
detyrave të punës, kushtet dhe kriteret, etj, 
gjatë vitit 2020, është hartuar / aprovuar 
rregullorja për sistematizimin e vendeve të 
punës në Ndërmarrje.  

Po ashtu realizimi i planit të prokurimit bazuar 
në parime / principe, transparencë të plotë 
dhe trajtim të barabartë, duke siguruar 
menaxhimin efikas të parasë ishin objektivat 
të realizuara.

Roli kryesor ishte në sigurimin e menaxhimit 
financiar, duke siguruar funksionimin e 
kontrolleve të brendshme, realizimi dhe 
mbikëqyrja e të gjitha operacioneve 
financiare, menaxhimi dhe raportimi i 
të hyrave dhe shpenzimeve në harmoni 
më ligjet e aplikuara dhe standardet e 
kontabilitetit, sigurimi i informatave financiare 
dhe kualitative për palët e interesuara. 
Depozitat dhe investimet e aksioneve në 
institucionet bankare në Kosovë ishin po 
ashtu pjesë përbërse e manxhimit financiar.

Gjatë vitit 2020 ka pasur sfida të ndryshme 
duke pasur parasysh pandeminë (COVID-19) 
ku e gjithë bota ka kaluar në një periudhë të 
tillë. Ne si Ndërmarrje e kemi themeluar një 
Shtab Emergjent gjithëherë duke i’u bazuar 
vendimeve të IKSHPK-së, duke e bërë 
reduktimin e stafit. 

Si rrjedhojë e pandemisë, më qëllim 
parandalimin e përhapjes së virusit, dhe duke 
ofruar siguri të arsyeshme për qytetarët, kemi 
realizuar dezinfektimin e të gjitha hyrjeve që 
administrohen nga Ndërmarrja, si dhe kemi 
menaxhuar / koordinuar projektin e financuar 
nga Komuna e Prishtinës për dezinfektimin e 
të gjitha hyrjeve që janë jashtë administrimit 
të përbashkët. Lidhur më ketë konstatojmë 
që gjatë vitit 2020 stafi i Ndërmarrjes është 
angazhuar në realizimin e dezinfektimit të 
mbi 1,200 hyrjeve në Prishtinë.

HAJDAR HOXHAJ 
Kryeshef Ekzekutiv
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VIZIONI DHE  
MISIONI 

VIZIONI
Të bëhet sinonim i jetës së organizuar dhe të shëndetshme në Prishtinë, dhe të njihet si shembull 
i përsosmërisë në shërbimet për qytetarët e Prishtinës, si dhe të jetë iniciatore e ndërtimit të një 
sistemi i cili do të mundësoj që të kemi politika të qëndrueshme për qytetin dhe veprimtarinë 
njerëzore.

MISIONI
Të siguroj shërbime me interes publik në mënyrë efikase dhe të përhershme në mbrojtjen 
maksimale të mjedisit dhe mbrojtjen e interesave të komunitetit lokal në të cilin veprojmë. Të 
vetëdijshëm për përgjegjësinë ndaj qytetarëve të Prishtinës, ne vazhdimisht po investojmë 
në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, duke respektuar parimet e zhvillimit të 
qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, ne promovojmë dialog shoqëror brenda shoqërisë dhe 
u mundësojmë ponunjësve tanë të marrin njohuri dhe aftësi të reja të përparuara. Duke 
rritur cilësinë dhe shtrirjen e shërbimeve publike për të mirën e qytetarëve, ekonominë dhe 
pushtetin vendor dhe vetëqeverisjen e qytetit të Prishtinës, ngritjen e standardit të qytetarëve, 
konkurrencën e ekonomisë së qytetit, në realizojmë detyrën themelore të Ndërmarrjes: t’u 
sigurojmë qytetarëve të Prishtinës apo komunitetit lokal jetesë të shëndetshme, të këndshme 
dhe të sigurt urbane, çdo ditë.
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PERFORMANCA FINANCIARE E NDËRMARRJES 
PUBLIKE BANESORE SH.A. 2016-2020  
Pasqyra e performancës financiare e paraqitur në formë tabelare ka për qëllim informimin e 
palëve të interesuara për performancën financiare të Ndërmarrjes Publike Banesore SH.A. 
në 5 vitet e fundit 2016-2020. Në tabelën në vijim janë treguar zërat kryesor të pasqyrës së 
pozitës financiare dhe të pasqyrës së performancës financiare, si: pasuritë, detyrimet, ekuiteti, 
të hyrat, fitimi neto dhe lëvizja e fitimeve/humbjeve të akumuluara për periudhën 2016-2020.

Nr. Përshkrimi Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020

1 Asetet/Pasuritë 11,120,118 78,557,782 80,193,042 81,951,428 83,257,803

2 Detyrimet 1,777,407 1,232,438 1,334,883 1,531,498 1,257,941

3 Kapitali/Ekuiteti 9,342,711 77,325,344 78,858,159 80,419,930 81,999,862

4 Totali i të hyrave 1,858,285 2,480,131 1,768,286 5,151,107 5,560,057

5 Fitimi Neto 278,033 81,821 -457,543 1,702,296 1,770,770

6 Fitimet/(Humjet)  
e Akumuluara -3,530,483 -2,217,763 -1,255,807 796,756 865,230

Tabela 1. Treguesit e performancës financiare 2016-2020 NPB SH.A. 

Nr. Përshkrimi
Raporti 
i rritjes 
2016/2017

Raporti 
i rritjes 
2016/2018

Raporti 
i rritjes 
2016/2019

Raporti 
i rritjes 
2016/2020

1 Asetet/Pasuritë 706% 102% 102% 102%

2 Detyrimet -31% 8% 15% -18%

3 Kapitali/Ekuiteti 728% 2% 2% 2%

4 Totali i të hyrave 33% -29% 191% 8%

5 Fitimi Neto -71% -659% -472% 4%

6 Fitimet/(Humjet) e Akumuluara -37% -43% -163% 9%

Tabela 2. Raportet e performancës financiare 2016-2020 NPB SH.A.

Duke analizuar zërat kyç të kësaj tabele të paraqitur, ne mund të konkludojmë që performanca 
e NPB-së është përmirësuar dukshëm nga viti në vit për të gjithë treguesit financiar duke 
filluar nga rritja e të hyrave operative, fitimit neto, marzhen e fitimit neto, uljen e humbjeve të 
akumuluara nga vitet paraprake në mënyrë të dukshme, menaxhimin më efikas të  shpenzimeve 
operative etj. 

Nëse analizojmë kolonën 1 në tabelën 1 dhe 2 konkludojmë se vlera e pasurive tështë rritur nga 
viti 2016-2020 në mënyrë konstante si rezultat i rivlerësimit të pasurive, kthimit në menaxhim të 
pasurive dhe investimet në rritjen e pasurive në mjete dhe paisje pune. 
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Grafiku nr.1 tregon lëvizjen grafike të totalit të pasurive nga viti 2016-2020 dhe trendin linear të 
kësaj lëvizje.

Grafiku 1. Totali i pasurive dhe trendi i lëvizjes 2016-2020 NPB SH.A.

Analiza e detyrimeve kolonëa 2 në tabelën 1 dhe 2 konkludojmë se vlera e detyrimeve tështë 
zvogëluar nga viti 2016-2020 në mënyrë konstante. Grafiku nr.2 tregon lëvizjen grafike të totalit 
të pasurive nga viti 2016-2020 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 2. Totali i detyrimeve dhe trendi i lëvizjes 2016-2020 NPB SH.A.

Efekti neto i pasurive dhe detyrimeve tregohet nga ekuiteti, analiza e ekuitetit kolonëa 3 në 
tabelën 1 dhe 2 konkludojmë se vlera e ekuitetit tështë rritur nga viti 2016-2020 në mënyrë 
konstante. Grafiku nr.3 tregon lëvizjen grafike të totalit të pasurive nga viti 2016-2020 dhe 
trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 3. Totali i kapitalit/ekuitetit dhe trendi i lëvizjes 2016-2020 NPB SH.A.



Të hyrat totale kanë trend rritës për periudhën 2016 (1.85 mil/€) – 2020 (5.35 mil/€). Grafiku nr.4 
tregon lëvizjen grafike të totalit të të hyrave nga viti 2016-2020 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 4. Totali i të hyrave dhe trendi i lëvizjes 2016-2020 NPB SH.A.

Grafiku nr.5 tregon lëvizjen grafike të totalit të fitimit neto nga viti 2016-2020 dhe trendin linear 
të kësaj lëvizje. Rezultati i performancës financiare në vitin 2010 arrin në 1.63 mil/€ nga 0.27 
mil/€ që ishte në vitin 2016.

Grafiku 5. Totali i fitimit neto dhe trendi i lëvizjes 2016-2020 NPB SH.A.

Në vitin 2016 humbjet e akumuluara ishin (3.53 mil/€) dhe në vitin 2020 NPB SH.A. arrinë të 
ketë fitime të akumuluara 2.94 mil/€. Grafiku nr.6 tregon lëvizjen grafike të totalit të fitimeve/
(humbjeve) të akumuluara nga viti 2016-2020 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 6. Totali i fitimit/(humbjeve) të akumuluara dhe trendi i lëvizjes 2016-2020 NPB 
SH.A.

Menaxhmenti i NPB SH.A. është i vendosur që Ndërmarrja Publike Banesore të vazhdoj rritjen 
e të hyrave operative dhe menaxhim të shpenzimeve në mënyrë sa më efikase në raport me 
rritjen dhe zhvillimin e saj, si dhe sigurisht gjenerimin e fitimeve duke ndikuar në rritjen e vlerës 
së NPB-së.
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PRODUKTET DHE  
SHËRBIMET

DREJTORIA OPERATIVE 
Në vitin 2020, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A ka zhvilluar dhe zbatuar edhe më tej disa 
nisma të planëve të reja me qëllim të përmirësimit të shërbimeve që ofron për qytetaret e 
Prishtinës dhe produkteve të saj. Që shërbimet të ofrohen në mënyrë sa më profesionale të 
mundëshme, Ndërmarrja ka zhvilluar një proces transparent dhe në harmoni më strukturen 
ligjore për rekrutimin e stafit duke ngritur numrin e të punësuarve në 214 punëtor duke i përfshirë 
edhe punonjësit të cilet janë në pension të parakohshëm. 

Drejtoria Operative e cila ka nën menaxhim pesë depatamente ka arritur gjatë vitit 2020 
qëllimet e planifikuara si: renovimet e hapësirave të përbashkëta dhe mirëmbatja e tyre, 
intervenimet emergjente, hartimin e projektit ideor për lehtësimin e jetesës së qytetarëve të 
Prishtinës, renovimin dhe inventarizimin e hapësirave të qendrave të ndryshme, rregullimin 
të infarstrukturës, menaxhimin efikas të pasurisë së paluajtshme etj, duke menaxhuar dhe 
mbikëqyrë operacionet e përditshme të realizuara nga: 

a) Departamenti i projektimit dhe mbikëqyrjes (DPPM) 

b) Departamenti i mirëmbajtjes (DMI)

c) Departamenti për intervenime emergjente (DIU)

d) Departamenti për shërbime më konsumatorë (DSHK) dhe

e) Departamenti i pronës dhe qirasë (DPQ)
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DEPARTAMENTI I PLANIFIKIMIT PROJEKTIMIT 
DHE MBIKQYRJËS (DPPM) 
Departamenti për Projektim dhe Mbikëqyrje gjatë vitit 2020 ka arritur kulminacionin e shumë 
projekteve ideore në qytetin e Prishtnës, duke funksionalizuar në përmirsim të jetesës së 
qytetarëve. Ky Departamenti ka nën mbikëyrje tri divizione si: Divizioni i Planifikimit dhe Projektimit, 
Divizioni i Mbikëqyrjes dhe Divizioni Teknik. Në kuadeër të këtij departamenti janë të punësuar 
12 punonjës me çka të gjithëve u  janë shperndarë detyrat dhe përgjegjësit dhe janë kërkuar 
raporte për realizimin e punëve në përiudha javore duke u bazuar në planin operacional. Ky 
Departament ka shënuar studim të fizibilitetit në arritje të planeve të tij duke bërë renovimin 
dhe inventarizimin e hapësirave të qendrave të ndryshme sociale, renovimin dhe rregulimin 
e infarstrukturës në katër qendrat e mjekësis familjare në lagje të ndryshme të Prishtinës, 
planet e mobilitetit të rrugëve, tretoareve, shkallëve, pllatove dhe pjerrinave, dekorime gjatë 
festive të ndryshme, renovimin e institucioneve arsimore si dhe përgaditjen e paramasave dhe 
parallogarive të cilat janë:

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin e 
hapësirave të qëndrimit ditor për personat 
me dëmtime intelektuale.

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin e 
hapësirave të organizatës Fondacioni 17.

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin e 
hapësirave që shfrytëzon komuniteti LGBTI.

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin 
e hapësirave të Qendrës së Pensionerëve 
në Prishtinë.

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin 
e hapësirave të strehimorës ‘’Shpresa dhe 
Shtëpitë e Fëmijëve të Kosovës’’.

• Projekti për ndërtimin e magazines për 
paisje të personave me aftësi të kufizua.

• Projekti për inventarizimin e strehimorës së 
qenëve.

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin e 
organizatës Linja e Jetës.

• Projekti për renovimin dhe inventarizimin e 
hapësirave të komitetit të grave të verbër.

• Qendra e Mjekësisë Familjare II – Vranjevc.

• Qendra e Mjekësisë Familjare IV - Medrese.

• Ambullanta Stomatologjike – Qendër.

• Qendra e Mjekësisë Urgjente.

• Rregullimi i Rrugëve.

• Rregullimi i trotuareve dhe shtimi i 
trotuareve të reja.

• Rregullimi i shkallëve ekzistuese dhe 
ndërtimi i shkallëve të reja.

• Rregullimi i pllatove.

• Regullimi i pjerrinave dhe ndërtimi i 
pjerrinave të reja.

• Projekti për dekorimin e qytetit për festat e 
fundvitit.

• Projekti për dekorimin veror të qytetit.

• Projekti për rregullimin e shesheve për Akull 
n’Verë.

• Ndërtimi i aneksit të ri të çerdhës në Besi.

• Renovimi i shkollës fillore “Meto Bajraktari”.

• Perfundimi i projektit për Çerdhën “Yllkat”.

• Iventarizimi i Çerdhës “Cicerimat”.

• Renovimi  çerdhës “Gezimi Ynë’’

• Përgaditja e paramasës dhe parallogarisë 
për renovimin e Qendrave të Mjekësisë 
Familjare – Kontratë kornizë 3 vjeçare.

• Përgaditja e paramasës dhe parallogarisë 
për renovimin e Qendrave të ndryshme 
sociale- Kontratë kornizë 1 vjeçare.

• Përgaditja e paramasës dhe parallogarisë 
për invertarizimin e çerdhes ‘’Gëzimi Ynë’’.
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PARA

Foto para dhe gjatë renovimit të Çerdhës në Besi

Foto pas renovimit të Çerdhës në Besi

PAS
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DEPARTAMENTI I MIRËMBAJTJES DHE 
INVESTIMEVE
Departamenti i Mirëmbajtjes dhe Investimeve përgjatë vitit 2020 është angazhuar në 
implementimin e projektit për renovimin e hapësirave të përbashkëta të ndërtesave shumë-
banesore si dhe në rritjen e cilësisë së shërbimit të mirëmbajtjes në këto hapësira. Gjatë muajve 
raportues Janar - Dhjetor 2020, punët janë bazuar në planin e buxhetit, planin e prokurimit si 
dhe planin operacional. 

Departamenti i Mirëmbajtjes dhe Investimeve ka nën menaxhin tri njësi si: njësia e parë 
për investime, njësia e dytë për investime dhe njësia për mirëmbajtje të rregullut. Në këto 
njësi përfshihet struktura organzative dhe përshkrimi i vendëve të punës, në kuadër të këtij 
departamaneti  janë të punësuar 80 punonjës, ku përfshihen pozitat drejtuese, ndërtimtaria, 
elektrika, mirëmbajtja si dhe prodhimi i dyerve. Si rrjedhojë e kësaj është hartuar raporti 
performancës për secilin punëtor dukë iu referuar detyrave dhe përgjëgjesive të përcaktuara 
sipas përshkrimit të vendit të punës. 

Në saje të këtij departamenti janë prodhuar gjithsej 134 dyer, po ashtu janë ekzekutuar 194 
intervenime të ndryshme për riparimin e produkteve nga hekuri të cilat janë të instaluara në 
hyrjet e objekteve shumë banesore, po ashtu janë matur dhe vendosur 1668 xhama në të gjitha 
ndërtesat të cilat janë renovuar deri më tani. Gjatë vitit 2020 ky departament i ka mirëmbajtur 
hyrjet e ndërtesave shumë-banesore sipas mardhënieve kontraktuale me banorët e hyrjeve  
mirëmbanë 286 hyrje dhe 46 ashensorë, duke e respektuar dinamikën e shërbimit që është e 
paraparë në kontratë.

Inicimi i Aktiviteve të Prokurimit të Departamentit të Mirmbajtjes dhe Investimeve  gjatë përudhes 
raportuese janë përgatitur specifikacionet teknike dhe janë nisur 12 aktivitet të prokurimit, si më 
poshtë:

• Furnizim me material elektrik sipas kontrates për investim.

• Furnizim me material për ujësjellës dhe kanalizim e pjesë përcjellëse.

• Furnizim me paisje elektronike dhe pjesë përcjellese sipas kontratës për investim.

• Furnizim me material ndërtimor sipas kontratës për investim. 

• Furnizim me profila hekuri dhe pjese përcjellëse për prodhimin e dyereve sipas kontratës për 
investim.

• Furnizim me aksesor dhe inforgrafike për hapesirat e përbashketa të ndërteses sipas 
kontratës për investim. 

• Furnizim me xhama sipas kontrates për investim.

• Furnizim me pjesë rezerve për ashensor. 

• Furnizim me mjete të punës për elektrike sipas kontratës për investim. 

• Funiforma për punëtor të departamentit të mirëmbajtjes. 

• Furnizim me mjete të punës për ndërtimtari sipas kontratës për investim.

•  Furnizim me material higjienik.
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DEPARTAMENTI I INTERVENIMEVE URGJENTE 
Departamenti i Intervenimeve Urgjente gjatë vitit  2020  ka qenë përgjegjës për zbatimin e 
kontratave me: Drejtroine e Sportit, Drejtorinë e Parqeve, Drejtorinë e Investimeve Kapitale dhe 
Menaxhimit të Kontratave dhe NP “Termokos” SH.A. Departamenti i Intervenimeve Urgjente 
ka nën menaxhim dy devizione si: Divizionin e Intervenimeve Rrugore dhe Divizionin e 
Intervenimeve Ndërtimore. Nga ky departament është bërë sanimi i gropave dhe deformimeve 
në rrugë, sanimin e trotuarëve, ngritjen dhe vendosjen e kapakëve të pusetave, punë këto të 
kontraktuara nga Drejoria e Investimeve Kapitale. 

Ky departament gjatë këëtij viti ka mirëpmbajtur 23 kënde të lojrave të fëmijëve, ka miërmbajtur 
19 fusha sportive, ka kryer 24 intervenime për nëvojat e departamentit të pronës dhe qirasë, 
ka kryer 60 intervenime të ndryshme, po ashtu gjatë përiudhës Janar –Dhjetor janë kryer 
edhe 116 intervenime të ndryhsme për palë të treta. Gjitashtu është intervenuar edhe në 
rrugët ku NP  “NP Termokos”SHA ka bërë zgjerimin e rrjetit të ngrohjës, me ç’rast Depertamenti 
i Intervenimeve Urgjente ka bërë mbulimine të kanaleve me asfalt dhe kubëza, po ashtu gjatë 
përiudhes raportuese me kërkesë të “Termokos SHA” janë kryer edhe 20 intervenime, po ashtu  
janë renovuar edhe dhjetë nënstacione dhe janë përshtatur si ambiente për zyre.
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DEPARTAMENTI PËR KOMUNIKIM DHE MEDIA
Departameni për Komunikim dhe Media 
gjatë vitit 2020 ka filluar punën me ekipen 
e Brandingut dhe kanë vazhduar me 
postime që kanë të bëjnë kryesisht me 
Departamentin e Mirëmbajtjes, IE, DSHKM 
dhe Departamentet si dhe divizionet e tjera. 
Departameni për Komunikim dhe Media ka 
nën menaxhim dy divizione si: Divizionin 
për Media dhe Divizionin për Shërbime të 
Përgjithshme. 

Në këtë departament për gjatë gjithë 
vitit 2020 janë kthyer përgjigje të shumta 
në facebook si dhe në e-mail: npb@
npbanesore.com dhe  info@npbanesore.
com.

Njësia për takime me banorë dhe kontraktim 
në kuadër të divizionit për shërbimeve 
të përgjithshme  ka realizuar takimet për 
marrdhëniet kontraktuale me konsumatorë. 

Numri i përgjithshëm i kërkesave të pranuara 
për renovim dhe mirëmbajtje ka arritur në  474 
deri më dt. 31.12.2020, me pjesëmarrje 80% 
të pronarëve të njësive individuale banesore 
të ndërtesës të nënshkruar në kërkesë.  

Kërkesat janë procesuar me rradhë dhe për 
secilën janë organizuar takime me pronarët 
e njësive individuale banesore të ndërtesës 
duke arritur kështu deri tek kërkesat e 
muajit janar 2020, takimet e të cilave janë 

mbajtur nga zyrtarët e DSHK-së në hyrjet e 
ndërtesave.

Takime për renovim dhe mirëmbajtje gjatë 
vitit 2020 janë mbajtur gjithsej 123 takime, 
ndërsa takime për shpërndarjen e RFID-ve/
Cipave gjithsej janë 113.

Meqenëse ky departament është angazhuar 
përgjatë vitit 2020 në rritjen e faturimit por 
për shkak të pandemisë nuk ka treguar 
performancë të knaqshme. 

Po ashtu janë përgatitur 103 vërejtje me 
shkrim për palët  me borxhe prej tyre 12 
vërejtje janë vërejtje të dyta me shkrim 
për pagesat e ndryshme që bëhen për 
mirembajtje, cipa, intervenime etj., të kryera 
në zyret e DSHK-së dhe terren. 

Të gjitha thirrjet hynë përmes qendrës së 
thirrjes në numrat tanë të tel 0800/ 11 672 
dhe 038/606 672. Ankesat e pranuara nga 
kjo qendër e thirrjes delegohen tek personat 
adekuat apo tek njësia për shqyrtim të 
ankesave dhe kërkesave.

Kjo njësi menaxhon edhe numrin e ri në 
Viber dhe Whats Up +38346606670, tek i cili 
delegohen kërkesa të ndryshme të palëve, 
si foto ID-të, kartelat financiare, pagesat e 
ndryshme etj.
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Departamenti i Pronës dhe Qirasë ka për 
qëllim ruajtjen dhe administrimin e pasurisë 
së saj e cila përbëhet prej patundshmërisë 
ku përfshihen banesa, lokale afariste, depo, 
garazha dhe truall. Pjesa dërmuese e tyre 
janë të lëshuara me qira me ç’rast të hyrat 
nga qiraja aktualisht përbëjnë edhe të 
hyrat kryesore të NPB-së. Në kuadër të 
Departamentit të Pronës dhe Qirasë janë të 
punësuar 12 punonjës ku përfshihën pozitat 
drejtuese të divizioneve dhe zyrtaret e këtyre 
dy divizioneve. 

Depertamenti  i Pronës dhe Qirasë ka në 
kompetenc të bëjë identifikimin e pronës 
të NPB-së duke ndërrmarrë masa dhe 
veprime të caktuara për ruajtjen e pasurisë 
së ndërrmarrjes dhe kthimin e saj në pronësi 
të NPB-së. Problemi kryesor me të cilin 
është duke u ballafaquar Ndërmarrja është 
uzurpimi i pronave të Ndërmarrjes dhe 

pamundësia e marrjes në posedim  dhe 
menaxhim të tyre nga Ndërmarrja.  Andaj 
prioriteti kryesor i Divizionit të Pronës  ka qenë 
dhe vazhdon të jetë identifikimi dhe kthimi 
në posedim  i pronës së NPB-së, prona këto 
të uzurpuara qysh nga paslufta. Angazhim 
kryesore të këtij departamenti vlenw të 
përmendët bashkëpunimi me  Departamentin 
e Financave për sigurimin e kontratave për 
bashkuesit e mjeteve (kontrata të ndryshme).

Duke kaluar në përiudhen e pandemise është 
dhënë maksimumi për ofrimin e shërbimeve 
për qiramarrësit e Ndërmarrjes. Përsa i 
përket inkasimit të qirasë duhet të ceket se 
pas vendimit nga komuna e Prishtinës për 
lirim nga qiraja e të gjithë qiramarrësve të 
NPB –ës për muajt Prill dhe Maj kemi arritur 
që gjatë tremujorit të katërt të rrisim inkasimin 
e qirasë në krahasim me tremujorin e tretë të 
vitit 2020. 

DEPARTAMENTI I PRONËS DHE QIRASË 



MENAXHIMI I  
RISKUT FINANCIAR

FAKTORËT E RISKUT FINANCIAR

Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A. 
realizon aktivitete të ndryshme të cilat 
aktivitete mund të vendosin kompaninë 
në lloje të ndryshme të riskut financiar, 
përfshirë këtu riskun e tregut, riskun faturim 
/ inkasim, risku i kredisë, rrisku i likuiditetit, 
risku I projektit të ndërtimit dhe risku I 
pandemisë COVID 19.  Menaxhimi i riskut 
të kompanisë përqendrohet në lëvizjen e 
tregut, duke kërkuar minimizimin e efekteve 
të mundshme negative që ndikojnë në 
përformancën e kompanisë. 

Bazuar në politikat dhe procedurat e 
aprovuara që mbulojnë menaxhimin e të 
hyrave dhe shpenzimeve, si dhe investimet 
e ndryshme përkundër likuiditetit të 
kompanisë, menaxhmenti i kompanisë 
realizon menaxhim e riskut të përgjithshëm 
në nivel të organizatës si dhe sektorëve 
përkatës në veçanti.

Fig.1. Skema e menaxhimit të riskut në 
NPB SH.A.

Menaxhimi
i riskut

Monitorimi
dhe 

kontrolli

Analiza e 
risqeve

Adresimi
i risqeve

Identifikimi
i risqeve
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RISKU I TREGUT
Risku i tregut nënkupton riskun që mund të rrjedhë nga ndryshimi i çmimeve të tregut për 
dhënien e pasurive komerciale më qira, apo ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes në hyrje 
të përbashkëta si dhe shërbimet e ndryshme për intervenime emergjente të cilat ndikojnë 
drejtpërdrejtë në përformancën e kompanisë, gjegjësisht të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe 
koston e investimeve, përfshirë edhe kthimin në investim. 

RISKU I FATURIMIT/INKASIMIT
Kompania për dhënin e pasurive komerciale më qira dhe ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes 
sipas procedurave të brendshme lëshon faturat të rregullta mujore, ndërsa për shërbimet e 
intervenimeve emergjente faturimi i tyre bëhet bazuar në përqindjen e realizimit të kostove, 
rrjedhimisht përmbushjes së kontratës, ku përmes këtyre veprimeve kompania mund t’I 
ekspozohet rrezikut të inkasimit jo të plotë të faturave qoftë mujore apo edhe të tjera, e 
cila gjendje më pas reflekton me mungesë të mjeteve monetare – parave, duke ndikuar në 
likuiditetin e kompanisë.

Vlen të theksohet se kompania ka të vendosur sistemin e kontrollit të brendshëm duke shkëputur 
kontratën në rast të mos inkasimit të faturave mujore, dhe procedimin e tyre të organet 
përkatëse bazuar në dokumentet relevante.

RISKU I KREDISË
Risku i kredisë nënkupton mundësinë e humbjeve financiare të kompanisë, rrjedhimisht 
problemet financiare që mund të shfaqën tek ndonjë klient, duke reflektuar në pamundësi të 
përmbushje së detyrimeve kontraktuare / financiare ndaj Ndërmarrjes. Këto lindin kryesisht nga 
të arkëtushmet e kompanisë, investimet në letra me vlerë dhe depozitat monetare.

LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE
Shfaqja e riskut të kredisë është i ndikuar kryesisht nga karakteristikat individuale të secilit 
klient në veçanti. Ky ekspozim mund të jetë i varur nga risku i mos pagesës në industri dhe 
tregun e brendshëm ku vepron kompania. Kompania në raportimet vjetore vlerëson lejimet 
për dëmtimet e humbjeve të shkaktuar në lidhje më të arkëtushmet tregtare dhe tjera. Lejimi 
për humbjet e përbashkëta është përcaktuar në bazë të të dhënave historike të statistikave të 
pagesave dhe vlerësimeve profesionale.
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ANALIZA E RISKUT TË KREDISË

2020 2019

€ €

PASURITË Klasa e pasurive financiare – vlera bartëse

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 4,385,064 3,217,884

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 4,507,899 3,576,669

Pasuritë tjera afatshkurtra 1,003,757 1,054,882

Gjithsej pasuritë afatshkurtra 9,929,720 7,849,435

RISKU I LIKUIDITETIT
Planifikimi financiar vjetor i rrjedhës së parasë, rrjedhimisht hyrjeve dhe daljeve të mjeteve 
monetare duke monitoruar dhe kujdesuar për realizimin e pagesave për detyrimet të ndryshme 
në baza ditore dhe javore, si dhe në periudha mujore, ndihmon kompaninë në menaxhimin e 
riskut të likuiditetit. Kërkesa për likuiditet për një periudhë prej 180 ditës apo edhe 360 ditësh 
vlerësohet dhe identifikohet çdo muaj duke përcaktuar kërkesat neto të parave, gjegjësisht 
përcaktimi I tepricës apo mungesës dhe mundësit në dispozicion për huamarrje apo qasje të 
lehtë në burime të ndryshme të financimit.

Analiza në fjalë tregon mundësitë e huamarrjes në dispozicion që priten të jenë të mjaftueshme 
gjatë periudhës përkatëse. Detyrimet e kompanisë më maturitet të kontraktuar (duke përfshirë 
edhe pagesat e interesit ku është e aplikuar) për vitin 31 dhjetor 2020 dhe 2019 të përmbledhura 
si më poshtë;

 
2020 2019

€ €

DETYRIMET Detyrimet afatshkurtra

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 27,058 61,868

Detyrimet e tjera afatshkurtra 330,834 115,915

Gjithsej detyrimet afatshkurtra 357,892 177,783
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RISKU I PROJEKTIT TË NDËRTIMIT
Risku i projektit të ndërtimit dhe pasiguria janë shoqëruese të çdo projekti inxhinierik. Dy fazat 
më të ndjeshme ndaj riskut të ndërtimit janë: 

• faza e zbatimit (para përfundimit) – e lidhur kryesisht me risqet e ndërtimit 

• faza operative (post- përfundimi) – e lidhur kryesisht me risqet operacionale në vitet e para 
të operimit që ka shkallën më të lartë të sensibilitetit. 

Risqet kryesore që prekin projektet janë: 

• Dështimi për të mbajtur projektin brenda parametrave të kostos së llogaritur/parashikuar 

• Dështimi për të arritur datën e kërkuar të përfundimit të punimeve 

• Dështimi për të arritur cilësinë e kërkuar dhe kërkesat operacionale 

Risku i vonesës në ndërtim është risku që ndërtimi nuk do të përfundojë në kohë ose sipas 
specifikimeve të parashikuara. Një projekt i papërfunduar nuk ka gjasa për të gjeneruar të 
ardhura dhe për këtë arsye bëhet e vështirë mbledhja dhe kthimi i fondeve të investuara. 
Vonesat e gjata mund të rrisin kostot e projektit dhe për këtë arsye të zvogëlojnë aspektin 
komercial të saj veçanërisht aftësinë për të përmbushur në kohë misionin social të strehimit 
dhe gjeneruar të ardhura për NPB SH.A. që të përdoren në projektet e rradhës. Ka shumë 
faktorë që ndikojnë në zvarritjen e projektit. Më të zakonshmet përfshijnë difekte të projektimit, 
rregulloret e qeverisë dhe komunës, procedurat e prokurimit, problemet financiare dhe të 
menaxhimit të projektit dhe të gjitha së bashku do të kenë një efekt negativ në parametrat e 
portofolit ekonomik të NPB SH.A.

RISKU I PANDEMISË COVID-19
Kriza emergjente shëndetësore e shkaktuar nga pandemia COVID-19 ka prekur direkt tregun e 
punës dhe shumicën e veprimtarive biznesore në Kosovë dhe të gjithë botën. Kufizimi i lëvizjes 
ka shkaktuar rënie drastike të veprimtarive afariste në njërën anë, kurse mbyllja e plotë e shumë 
industrive ka lënë pa punë shumë punëtorë. Shkalla e jo aktivitetit ekonomik të bizneseve dhe 
pasiguria për të ardhen ka ndikuar direkt në uljen e të hyrave, fitimeve neto dhe inkasimeve në 
NPB SH.A.

Duke analizuar veprimtaritë dhe strukturën e bizneseve të cilat kanë në shfrytëzim pasutitë 
komerciale të NPB SH.A. lehtësimi i masave kufizuese dhe hapja graduale e veprimtarive 
biznesore nuk nënkupton edhe kthim të menjëhershëm në situatën e para pandemisë. Risku 
dhe pasiguria nga ndikimet e pandemisë do të vijojnë edhe në vitet 2021-2022. 



QËNDRUSHMËRIA 
DHE PËRGJEGJËSIA 
KORPORATIVE

DEPARTAMENTI PËR  
MBËSHTETJE TË BRENDËSHME
Departamenti për Mbshtetje të Brendëshme ofron ndihmën e përgjithshme për të gjitha 
Departamentet dhe Divizionet e Ndërmarrjes. Ky depertament ka nën menaxhim katër divizione: 
a) Divizionin Ligjor; b) Divizionin e Burimeve Njerëzore; c) Divizionin për Administratë; dhe d) 
Divizionin për Logjistikë, divizione këto të cilat kanë kryer aktivitete nga me të rëndësishmet 
përsa i përket proceseve të rekrutimit, kontesteve gjyqësore dhe mbarevajtjen e punëve tjera që 
burojn nga ndërmarrja. Në kuadër të këtij departamenti Divizioni Ligjor gjatë vitit 2020 ka bërë 
një punë cilësore, duke iniciuar zhvilluar dhe zbatuar procedurat për zgjedhjen e kontesteve 
civilo-juridike dhe penale të Ndërmarrjes Publike Banesore në Gjykata, në pwriudhën janar 
– dhjetor tw vitit 2020 janë mbajtur 128 seanca gjyqësore si dhe shumë procedura të tjera 
administrative duke dhënë kontributin e tij në fushën e interpretimit ligjor për të gjitha nevojat e 
menaxhmentit të Ndërmarrjes.

Përhapja e pandemisë ka paralizuar pothuajse në tërësi punën e Divizionit Ligjor për faktin se 
gjykatat kanë pezulluar punën në kontestet e natyrës civile në të cilat Ndërmarrja është palë 
në procedurë. Normalizimi i punës në Divizionin Ligjor ka filluar në shtator të vitit 2020 me çka 
edhe kanë filluar të mbahën seancat gjyqësore në Divizionin Civil të Gjykatës Themelore në 
Prishtinë.

Divizioni i Burimeve Njerëzore gjatë këtij viti është fokusuar në rekrutim të stafit të ri, në kuadër 
të përmbushjes së vendëve të punës sipas Strukturës së Re Orgainizative, duke mundësuar 
qasjen e lirë dhe përfshirjen e të gjitha kategorive shoqërore. Në NPB në bazë të këtij parimi 
janë të punësuar pesë punonjës me nevoja të veçanta e që ndërrmarrja e ka në fokus të rrisë 
numrin e të punësuarve me nevoja të veçanta.
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Po ashtu dhe Divizioni për Administratë dhe Divizioni për Logjistikë kanë dhënë punë me 
përpikmëri ani pse që nga 13 marsi i vitit 2020 jemi përballur me pandeminë (Covid19), me 
ç’rast është themeluar Shtabi Emergjent i NPB-ës dhe me rekomandimin e tyre janë përcjellur 
vendimet e IKSHP-ës lidhur me organizimin e punës në Ndërmarrje, duke punuar me reduktim 
të stafit që janë liruar me semundje kronike, lirim nga puna punonjësit të cilët kanë qenë të 
infektuar, të gjitha i kemi kaluar duke shfrytëzuar gjithë potencialin tonë profesional për t’i 
shërbyer Ndërmarrjes Publike Banesore ShA. 

DEPARTAMENTI I PROKURIMIT
Deparamenti i Prokurimit bënw organizimin e punës dhe aktiviteteve të prokurimit duke 
siguruar që të gjitha procedurat e prokurimit të zhvillohen me legjislacionin në fuqi. Po ashtu 
ky departament bashkëpunon me personat përgjegjës të njësive organizative të Ndërmarrjes 
lidhur me hartimin e planit të prokurimit, kërkesave për prokurim, çështjeve financiare, 
çështjeve të logjistikës dhe çështjeve tjera nga fushëveprimtaria e divizionit. Gjatë vitit 2020, 
Departamenti i prokurimit ka realizuar gjithsej 43 prokurime në vlerë financiare 1,187.771.15 € 
të cilat janë përmbyll me kontrata të nënshkruara. Disa nga aktivitetet e prokurimit, gjatë vitit 
janë përsëritur për arsye të ndryshme si, mospranimi i ofertave të përgjegjshme, konkurrenca 
e pamjaftueshme e shkaqe të tjera procedurale e ligjore. Megjithatë, përkundër rrethanave 
me gjendjen pandemike (Covid 19) vlerësojmë se objektivat kryesore të furnizimit për nëvojat e 
organizatës janë përmbushë në një shkallë të lartë.

DEPARTAMENTI I FINANCAVE
Departamenti i Financave është përgjegjës për menaxhim adekuat financiar, kontabilitet dhe 
kontroll, për të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e NPB-së në pajtim me ligjin, rregulloret dhe 
standardet përkatëse. Departamenti i Financave ka rolin qendor në menaxhimin e financave, 
kontrollëve të brendshme, realizimi dhe mbikëqyrja e të gjitha operacioneve financiare që 
kanë derivuar nga ushtrimi i aktivieteve të ndryshme operative janë realizur nga departamenti 
i financave. Menaxhimi dhe raportimi i të hyrave dhe shpenzimeve në harmoni më ligjet e 
aplikuara dhe standardet e kontabilitetit, sigurimi i informatave financiare dhe kualitative për 
palët e interesuara, depozitat dhe investimeve në aksione në institucionet bankare në Kosovë 
ishin po ashtu pjesë përbërëse e manxhimit financiar të realizuara gjatë vitit raportues.

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
Departamenti i Auditimit të Brendshëm përcaktohet si një departament i pavarur, i cili jep siguri 
objektive dhe këshilla për menaxhmentin, për të shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimtarinë e 
Ndërmarrjes Publike Banesore. Ky departament ndihmon Ndërmarrjen Publike Banesorenë në 
mënyrë sistematike duke u mbështetur në kompetencat dhe përgjegjësit që i ka. Departamenti 
i Auditimit të Brendshëm nuk ka rol ekzekutiv, nuk ka përgjegjësi të zhvillimit, të implementimit 
ose të operimit të sistemeve. Sidoqoftë, mund të ofrojë këshilla për implementim, kontroll dhe 
çështje të tjera të ndërlidhura me objektivat e NPB-së.
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RAPORTI I AUDITIMIT 
DHE PASQYRAT 
FINANCIARE

Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare për vitin e përmbyllur më 31 dhjetor 2020 
janë të përgatitura në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE SH.A PRISHTINË

Adresa: Rr. Xhevdet Doda pn. Prishtinë, Kosovë.
Tel: 0800 11 672 - 038 606 670
Email: info@npbanesore.com
www.npbanesore.com



NPB - RAPORTI VJETOR 2020 30

INFORMATA TË PËRGJITHSHME 

Organet e Ngarkuara me Qeverisjen: 

znj. Lendita Mekuli-Myderrizi, Kryesuese e Bordit të Drejtorëve

znj. Arbnora Jashanica, Anëtare e Bordit të Drejtorëve 

z. Bekim Pireva, Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

z. Xhevdet Leci, Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

Menaxhmenti: 

z. Hajdar Hoxha – Kryeshef Ekzekutiv 

z. Bashkim Beha – Zyrtar Kryesor Financiar 

Adresa: 

Rruga Xhevdet Doda nr.32

10000 Prishtinë 

Bankat Koresponduese: 

Banka Kombëtare Tregëtare 

NLB Prishtina SHA 

ProCredit Bank 

Reifeissen Bank 

Banka Ekonomike 

TEB Bank

ISH Bank 

Banka Private per Biznes  

Auditorë: 

Kompania e Licencuara “Audit Check” Sh.p. k 

Kosovë Kontakti: auditchek.ks@gmail.com, 

Tel: 049 224 012
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RAPORTI I AUDITORËVE 
TË PAVARUR DHE 
PASQYRAT FINANCIARE
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Për Aksionarët dhe Menaxhmentin e NP “Ndërmarrja Publike Banesore” SHA

OPINION

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të “ Ndërmarrja Publike Banesore ” SHA të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datë 31 Dhjetor 2020, pasqyrën e të ardhurave 
gjithpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e rrjedhes së parasë për vitin 
e mbyllur në këtë datë, si dhe shënimet në pasqyrat financiare, duke përfshirë një përmbledhje 
te politikave të rëndësishme kontabël. Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur 
paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale,  pozicionin financiar të Kompanisë me datën 
31 Dhjetor 2020, dhe rezultatin e saj financiar dhe rrjedhën e parasë për vitin e mbyllur në këtë 
datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

BAZA PËR OPINION

Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve përshkruhen në mënyrë më të detajuar në 
paragrafin ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’ në këtë raport. Ne 
jemi të pavarur nga Kompania në përputhje me Kodin e Etikës për Kontabilistët Profesionistë 
(Kodi BSNEK) dhe me kërkesat etike që janë relevante për auditimin e pasqyrave financiare në 
Kosovë, dhe kemi përmbushur përgjegjësitë tona të tjera etike në përputhje me këto kërkesa 
dhe Kodit BSNEK. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe 
e përshtatshme për të ofruar një bazë për opinionin tone.

PËRGJEGJËSITË E MENAXHMENTIT PËR PASQYRAT 
FINANCIARE

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare 
në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiarë (SNRF), dhe për 
kontrollet e brendshme, në masën që përcaktohet nga menaxhmenti, është i nevojshëm për 
të mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë 
për shkak të mashtrimeve apo gabimeve. Në përgatitjen e pasqyrave financiare, menaxhmenti 
është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e Kompanisë për të vazhduar aktivitetin, duke i 
shpalosur, kur është e aplikueshme, çështjet në lidhje me vazhdimin e aktivitetit dhe përdorimin 
e kontabilitetit me parim të vijimësisë përveç nëse menaxhmenti synon ta likuidojë Kompaninë 
ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternative tjetër reale përveç se ta bëjë këtë.
Personat e ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Kompanisë.

RAPORT I AUDITUESIT 
TË PAVARUR
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PËRGJEGJËSITË E AUDITORIT PËR AUDITIMIN E PASQYRAVE 
FINANCIARE

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e arësyeshme është një siguri e 
nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë 
gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston. Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit 
ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet 
që në mënyrë të arësyeshme, të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra 
bazuar në këto pasqyra financiare.

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykim profesional dhe ruajmë 
skepticizmin profesional gjatë auditimit. Ne gjithashtu:

•	 Identifikojmë dhe vlerësojmë rrezikun e anomalive materiale të pasqyrave financiare, qoftë 
për shkak të mashtrimeve apo gabimeve, dizajnojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe sigurojmë evidencë të auditimi të mjaftueshme dhe 
të përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin tonë. Rreziku I mos zbulimit të një 
anomalie material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa rreziku që rezulton nga 
gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, falsifikime, lëshime të 
qëllimshme, keqinterpretime apo shkelje të kontrolleve të brendshëm.

•	 Marrim një kuptim të kontrollit të brendshëm të përshtatshëm për auditim me qëllim të 
dizajnimit të procedurave të auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat, por jo për 
qëllimin e shprehjes së një opinion mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të Kompanisë.

•	 Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
përllogaritjeve kontabël dhe shpalosjeve përkatëse të bëra nga menaxhmenti.

•	 Nxjerrim një përfundim lidhur me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës së kontabilitetit 
mbi parimin e vijimësisë nga menaxhmenti, në bazë të evidencave të auditimit të siguruara, 
nëse ekziston një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet që mund të hedhin 
dyshime domethënëse mbi parimin e vijimësisë të Kompanisë. Nëse arrijmë në përfundim 
se ekziston një pasiguri materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në raportin tonë të 
auditorit për shpalosjet përkatëse në pasqyrat financiare ose, nëse këto shpalosje janë 
të papërshtatshme, të modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona të auditimit bazohen 
në evidencat e auditimit të siguruara deri në datën e raportit tonë të auditimit. Megjithatë, 
ngjarje ose kushte në të ardhmen mund të ndikojnë që Kompania të ndërpres veprimtarinë.

•	 Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 
duke përfshirë informacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet e ndodhura në mënyrë që të arrijnë një paraqitje të drejtë. 

Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen e Kompanisë përveç të tjerash, edhe 
përfushëveprimin e planifikuar dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, 
përfshirë çdo mangësi të rëndësishme të kontrollit të brendshëm që ne kemi identifikuar gjatë 
auditimit. 
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RAPORT MBI KËRKESAT E TJERA LIGJORE DHE RREGULLATIVE 

Opinion mbi Raportin e Menaxhmentit

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të “ Ndërmarrja Publike Banesore ” SHA si dhe informacionin 
e shkruar në raportin e menaxhmentit bazuar në kërkesat ligjore të përcaktuara në Ligjin Nr. 
06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, neni 10.

Sipas opinionit tonë raporti i menaxhmentit është në përputhje me pasqyrat financiare për 
vitin financiar raportues si dhe është përgatitur në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 06/L-032 
për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, neni 10, dhe UA Nr.02/2019 për pavarësinë e 
auditorëve ligjor dhe firmave të auditimit. 

Raport mbi kërkesat tjera

 y Ne jemi angazhuar si auditor të “ Ndërmarrja Publike Banesore ” SHA për periudhën 
01.01.2020 – 31.12.2020, më datë 24.11.2021 nga menaxhmenti i kompanisë.

 y Ne kemi dizajnuar procedurat e auditimit në mënyrë që t’iu përgjigjemi rreziqeve të 
identifikuar për të siguruar dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshmet dhe për të fituar siguri 
të arsyeshme lidhur me prezantimin e pasqyrave financiare dhe shënimeve shpjeguese.

 y Ne deklarojmë që nuk kemi ofruar shërbime të ndaluara jo audituese të përmendura në UA 
nr.02/2019 për pavarësinë e auditorëve ligjor dhe firmave të auditimit, Neni 5 dhe ne jemi të 
pavarur ndaj subjektit të audituar gjatë kryerjes së auditimit;
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Emri i kompanisë: Ndërmarrja Publike Banesore SH.A.

Numri unik Identifikues: 810500604

Adresa: Prishtinë, Rruga Xhevdet Doda, 32

DEKLARATA E PAJTUESHMERISE

Për pasqyrat financiare që përfundojnë më 31.12.2020

Deklaroj që pasqyrat financiare për vitin raportues 2020 paraqesin pamje të drejtë dhe të 
vërtetë të pozitës financiare, rezultateve të operacioneve, dhe rrjedhave të parasë dhe që 
pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtim me të gjitha kërkesat e Ligjit 06/L‐ 032 Për 
Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim.

                                        

Prishtinë, 19.04.2021
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Pasqyra e pozitës financiare

Këto Pasqyra Financiare janë të nënshkruara nga menaxhmenti dhe kanë të bashkëngjitura 
shënimet shpjeguese nga faqe 6 deri 23.
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Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse

Shënimi 2020 2019

 € € 

Të hyrat 18 2,686,314 2,467,432 

Kostoja e shitjes 21 206,859 593,799 

Fitimi / (humbja) bruto 2,479,455 1,873,633 

Të ardhurat tjera

Shpenzimet e shpërndarjes 20 1,500,582 1,443,769 

Shpenzimet administrative 21 1,798,422 1,342,768 

Fitimet/humbjet tjera - neto X -   -   

Fitimi / (humbja) operativ (819,549) (912,904)

Shpenzimet financiare

Të ardhurat financiare

Të ardhurat nga interesi 19 858,554 867,033 

Të ardhurat kontigjente 19 1,808,330 1,816,642 

Fitimi / (humbja) para tatimit 1,847,335 1,770,770 

Shpenzimet e tatimit në fitim 24 211,810 68,474 

1,635,525 1,702,296 

Fitimi / (humbja) i/e vitit 1,635,525 1,702,296 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:

Të hyrat tjera gjithpërfshirëse -   -   

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit -   -   

Gjithsej të ardhurat /  
(humbjet) gjithëpërfshirëse të vitit 1,635,525 1,702,296 
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Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet

 Kapitali 
aksionar 

 Fitimet e 
mbajtura 

 Rezervat e 
tjera  Gjithsej  

 €  €  €  € 

Gjendja më 1 janar 2019 12,595,160 (1,713,350) 67,976,350 78,858,160 

Fitimi / (humbja) i/e vitit  - 1,702,296  - 1,702,296 

Rezervat/Të hyrat/
shpenzimet 

 - 807,810 (948,335) (140,525)

Gjendja më 31 dhjetor 
2019 12,595,160 796,756 67,028,015 80,419,931 

Fitimi / (humbja) i/e vitit  - 1,635,525  - 1,635,525 

Rezervat/Të hyrat/
shpenzimet 

310,859 508,946 (875,397) (55,593)

Gjendja më 31 dhjetor 
2020 12,906,019 2,941,227 66,152,618 81,999,863 
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë
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1. INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Organet e Ngarkuara me Qeverisjen:

 y zonja Lendita Mekuli-Myderrizi, Kryesuese e Bordit të Drejtorëve

 y zonja  Arnora Jashanica, Anëtare e Bordit të Drejtorëve

 y z. Bekim Pireva, Anëtar i Bordit të Drejtorëve,

 y z. Xhevdet Leci, Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Menaxhmenti:

z. Hajdar Hoxha – Kryeshef Ekzekutiv

z. Bashkim Beha – Zyrtar Kryesor Financiar

Adresa:

Rruga Xhevdet Doda nr 32

10000 Prishtinë.

Bankat Koresponduese:

Banka Kombëtare Tregëtare

NLB Prishtina SHA

ProCredit Bank

Reifeissen Bank

Banka Ekonomike

TEB Bank

ISH Bank

Banka Private per Biznes
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Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë është e regjistruar sipas rregullores së UNMIK-ut 
2001/6 NRB: 70170765 ne MTI - Zyra e Regjistrimit te Ndërnarrjeve Biznesore dhe Emrave 
Tregtar në Kosovë. 

Ndërmarrja është regjistruar dhe riegjistruar(vitin 2000 dhe 2004),si Ndërnarrje Publike 
Banesore, me seli në Prishtinë. Deri në miratimin e Ligjit Nr.03/L-OB7 për Ndërmarrjet Publike, 
ndërmarrja është administruar nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit, kurse prej Qershorit të 
vitit 2008,administrohet nga Komuna e Prishtinës, pronare e së cilës është 100%. Pas miratimit 
të rregulloreve, përkatësisht të Statutit dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative, nga 
Komisioni Komunal i Aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Banesore në Prishtine(dt.05.07.2011) 
ndërmarrja, në Ministrinë e lndustrisë dhe Tregtisë-Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve në 
Republikën e Kosovës, është regjistruar si Ndërmarrje Publike Banesore-SHA në Prishtinë. 

Veprimtari e ndërmarrjes është ndërtimi i objekteve banesore-afariste, industriale, 
administrative, arsimore, shëndetësore, mbikëqyrja, projektimi, revidimi i projekteve, kontrollimi 
teknik i objekteve. Gjithashtu, veprimtari e ndërmarrjes është administrimi dhe mirëmbajtja 
e ndërtesave individuale si dhe ne bashkëpronësi, duke përfshi mirëmbajtjen e higjienës 
në hapësira të përbashketa (instalimeve elektrike, ndriçmin, ngjyrosjen e mureve, servisimin 
e rregullt të ashensorëve, të aparateve kundër zjarrit, ujësjellësit, kanalizimit, deratizimin, 
pastrimin e ulluqeve, mirëmbajtjen e oxhaqeve etj. si dhe menaxhimin dhe administrimin e 
pasurisë komerciale të Ndërmarrjes.
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2. ADOPTIMI I STANDARDEVE NDËRKOMBETARE 
TË RAPORTIMIT FINANCIAR TË REJA DHE TË 
RISHIKUARA

2.1 Standardet dhe Interpretimet në fuqi në periudhën aktuale

Më poshtë janë paraqitur ndryshimet në standardet ekzistuese të lëshuara nga Bordi i 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe interpretimet e lëshuara nga Komiteti 
Ndërkombëtar i Interpretimeve për Raportimin Financiar të cilat janë në fuqi më ose pas 1 
Janar 2020:

	y Ndryshimet në SNK 1 “Prezantimi i Pasqyrave Financiare” dhe SNK 8 “Politikat e Kontabilitetit, 
Ndryshimet në Vlerësimet e Kontabilitetit dhe Gabimet”. Përkufizimi i Materialit   ”(efektive për 
periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2020)

	y Ndryshimet në SNRF 9, SNK 39, SNRF 7, SNRF 4 dhe SNRF 16 Reforma e Vlerësimit të Normës 
së Interesit - Faza 1 (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2020)

	y Ndryshim në SNRF 16 “Lizingu”. Koncesione Lizingu të lidhura me COVID-191 (efektive për 
periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2020)

	y Ndryshimet në SNK 12 “Tatimet mbi të ardhurat” Përmirësime vjetore të SNRF-ve për Ciklin 
2015-2017,pasojat e tatimit mbi të ardhurat nga dividendët (efektive për periudhat vjetore 
që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2019)

	y Ndryshimet në SNK 19 “Përfitimet e Punonjësve” Ndryshimi i planit, shkurtimi ose 
shlyerja(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2019) 

	y Ndryshimet në SNK 40 “Aktivet Afatgjatë Materiale të Investuara.Transferet e aktiveve 
afatgjatë të investuara. Amandament për të sqaruar transferimet ose pasurinë në pronën 
investimit ose nga prona e investimit (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 
Janarit 2018)

	y Ndryshime në SNK 27 ”Pasqyrat Financiare Individuale” (efektive për periudhat vjetore që 
fillojnë më ose pas 1 Janarit 2016)

	y Ndryshime në SNRF 10 “Konsolidimi ipasqyrave financiare” ” (efektive për periudhat vjetore 
që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2016)

	y Ndryshime në SNRF 15” Të Ardhurat nga Kontratat me Konsumatorët” (efektive për periudhat 
vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2018)

	y Ndryshimet në SNK 28 “Investimet në pjesëmarrjet dhe sipërmarrjet e përbashkëta” 
Amandament në lidhje me intersin afatgjatë në pjesëmarrje dhe sipërmarrje të përbashkëta-
Joint Venture(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2019)

	y Ndryshimet në SNK 23 “Kosotot e Huamarrjes” Përmirësime vjetore të SNRF-ve për ciklin 
2015-2017,kostot e huamarrjes të pranueshme për kapitalizim (efektive për periudhat vjetore 
që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2018)

	y Ndryshimet në SNRF 11”Marrëveshjet e Përbashkëta”. Përmirësime vjetore të SNRF-ve për 
ciklin 2015-2017, rivleresimi I interesit të mbajtur më parë(efektive për periudhat vjetore që 
fillojnë më ose pas 1 Janarit 2019)
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2.2. Standardet dhe interpretimet e standardeve ekzistuese të 
cilat ende nuk janë efektive

Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare, disa standarde të reja, ndryshime dhe 
interpretime të standardeve ekzistuese janë publikuar nga BSNK por nuk janë ende në fuqi, dhe 
nuk janë adoptuar para kohës nga Kompania. Menaxhmenti parashikon që të gjitha shpalljet 
relevante do të adoptohen në politikat kontabël të kompanisë në periudhën e parë që fillon 
pas hyrjes në fuqi të shpalljes së tyre. 

Informacionet për standardet e reja, ndryshimet dhe interpretimet që pritet të jenë relevante për 
pasqyrat financiare të Kompanisë prezantohen më poshtë. Disa standarde dhe interpretime të 
reja janë në fuqi por nuk pritet të kenë ndikim material në pasqyrat financiare të Fondit.

	y Ndryshimet në SNRF 9, SNK 39, SNRF 7, SNRF 4 dhe SNRF 16 Reforma e Vlerësimit të Normës 
së Interesit - Faza 2 (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2021)

	y Ndryshimet në SNRF 4 “Kontratat e Sigurimit” - një përjashtim i përkohshëm opsional nga 
zbatimi i SNRF 9 për njësitë ekonomike veprimtaria mbizotëruese e të cilave është lëshimi i 
kontratave brenda objektit të SNRF 4(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 
Janarit 2021)

	y Ndryshimet në SNRF 17” Kontratat e Sigurimit” Qështjet origjinale (efektive për periudhat 
vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janarit 2021)

	y Ndryshimet ne SNK 16 “Prona, Impiantet dhe Pajisjet”  Të ardhurat para përdorimit të 
synuar”(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janar 2022).

	y Ndryshimet në SNK 37 “Provizionet, Pasuritë dhe Detyrimet Kontigjente” Kontratat e mëdha 
- Kostoja e Përmbushjes së Kontratës”(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 
1 Janar 2022)

	y Ndryshimet SNK 1 “Prezantimi i Pasqyrave Financiare”  dhe Klasifikimi i Detyrimeve si 
Afatshkurta ose Afatgjata dhe Prezantimi i Pasqyrave Financiare dhe Deklarata e Praktikës 
së SNRF-ve – 2” Shpalosja e Politikave të Kontabilitetit”(efektive për periudhat vjetore që 
fillojnë më ose pas 1 Janar 2023).

	y Ndryshimet në SNK 1”Prezantimi i Pasqyrave Financiare” Klasifikimi i Detyrimeve si Afatshkurta 
ose Afatgjata”(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janar 2023)

	y Ndryshimet në SNK 8 “Politikat e Kontabilitetit, Ndryshimet në Vlerësimet e Kontabilitetit dhe 
Gabimet”  Përkufizimi i Vlerësimeve të Kontabilitetit( efektive për periudhat vjetore që fillojnë 
më ose pas 1 Janar 2023)
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3. BAZAT E PËRGATITJES
(a)  Deklaratë e përputhshmërisë 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) të lëshuara nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Kontabilitetit (“BSNK”).

(b)  Supozimi e vijimësisë

Pasqyra e Pozicionit Financiar dhe Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse janë përgatitur 
sipas supozimit të vijimësisë, e cila supozon se Kompania do të jetë në gjendje të realizon 
pasuritë e saj dhe të përmbushë obligimet në operacionet normale të biznesit. 

(c)  Baza e matjes

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike, përveç rastit të rivlerësimit të 
disa aseteve siç është shpjeguar më poshtë në politikat e kontabilitetit. Kostoja historike është 
përgjithësisht e bazuar në vlerën e drejtë të shumës së dhënë në këmbim të mallrave dhe 
shërbimeve.

(d)  Monedha funksionale dhe raportuese

Pasqyrat financiare paraqiten në valutën EURO, e cila është monedha funksionale e Kompanisë.

(e)  Transaksionet në valutë të huaj

Transaksionet në valutë të janë shkëmbyer në monedhën funksionale duke përdorur kursin 
e këmbimit në datën e transaksionit.  Fitimet dhe humbjet në valuta të huaja që ndodhin si 
rezultat i transaksioneve të tilla si dhe ri-matja e zërave monetar me kurset e këmbimit në fund 
të vitit paraqiten si fitim ose humbje.

(f)  Stoqet
 
Stoqet maten me shumën më të ulët midis kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Kosto 
përcaktohet duke përdorur metodën e mesatares së ponderuar. Vlera neto e realizueshme 
është çmimi i vlerësuar i shitjes në rrjedhën normale të biznesit minus kostot e vlerësuara për 
përfundimin dhe realizimin e shitjes.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (VAZHDIM)

(g) Përdorimi i vlerësimeve dhe i shërbimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që menaxhmenti të bëjë 
gjykime, vlerësime dhe supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të 
raportuara të aktiveve dhe detyrimeve, si dhe të ardhurave dhe të shpenzimeve.

(h) Prona dhe pajisjet

(i) Njohja dhe matja

Zërat e aktiveve afatgjata materiale paraqiten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe 
humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi.

Kostoja përshinë shpenzime që i atribuohen direkt blerjes së aktivit afatgjatë material. Kostoja 
e aktiveve afatgjata materiale të vetë-ndërtuara përfshin koston e materialeve dhe të punës 
direkte si dhe çfarëdo kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me sjelljen e aktivit afatgjatë material 
në gjendjen funksionale për funksionimin e tij. Kur pjesë të një elementi të aktiveve afatgjata 
materiale kanë jetëgjatësi të dobishme të ndryshme ato kontabilizohen si elemente të veçanta 
(komponente kryesore) të aktiveve afatgjata.

Një element i pronës dhe pajisjeve çregjistrohet nga pasqyrat financiare në momentin e shitjes 
ose kur nuk pritet ndonjë përfitim ekonomik nga përdorimi i vazhdueshëm i asaj pasurie. Çfardo 
fitimi ose humbje nga shitja e një elementi të pronës dhe pajisjeve përcaktohet si diferenca në 
mes të të hyrave nga shitja dhe vlerës bartëse të pasurisë dhe njihet në fitim ose humbje.

Më 01.01.2017 në librat kontabël është regjistru vlera e rivlerësuar e aseteve duke rritur vlerën 
e asteve dhe rritur rezervën rivlerësuese në vlerë prej 67,343,493.00 EURO. Gjatë procesit 
të rivlerësimit janë evidentuar të gjitha asetet pronë e NPB-së dhe njëkohësisht është bërë 
hamronizimi i të dhënave kontabël mbi astetet me te dhënat fizike të tyre, duke mundësuar 
kështu tani e tutje identifikim e secilit aset dhe vendodhjen e tij.Disa nga asetet e rivlerësuara 
janë kryesisht asete të cilat nuk kanë qenë të evidentuara në librat kontabël të kompanisë. 
Vlerësimi i aseteve është kryer nga ekspertë të jashtëm për asetet e rivlerësuara. 

SNK 16. Matja pas njohjes: Nëse vlera e drejtë mund të matet në mënyrë të besueshme, një 
njësi ekonomike mund të mbajë të gjithë zërat e aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, 
makineri e pajisje) të së njëjtës klasë me shumën e rivlerësuar, që është vlera e drejtë e zërave 
në datën e rivlerësimit minus ndonjë amortizim të mëpasshëm të akumuluar dhe ndonjë humbje 
të akumuluar nga zhvlerësim.

Shuma e rregullimit që vie nga riparaqitja ose eleminimi i amortizimit të akumuluar formon pjesë 
të rritjes ose pakësimit të vlerës kontabël (neto).

Nëse vlera kontabël (neto) e një aktivi rritet si rezultat i një rivlerësimi, rritja kreditohet drejtpërdrejt 
tek kapitalet e veta me titullin mbivlerë (tepricë) rivlerësimi. Megjithatë, rritja njihet në fitim ose 
humbje për aq sa kjo mbulon uljen e rivlerësimit e të njëjtit aktiv të njohur më parë në fitim ose 
humbje.

Nëse vlera kontabël (neto) e një aktivi ulet si rezultat i një rivlerësimi, ulja njihet në fitim ose 
humbje. Megjithatë, ulja debitohet drejtpërdrejtë tek kapitalet e veta me titullin  mbivlera 
(tepricë) rivlerësimi për aq sa ajo mbulon çdo tepricë kreditore tek mbivlera (teprica) rivlerësimi 
në lidhje me atë aktiv.
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Modeli i rivlerësimit

Pas njohjes si një aktiv, një zë  i aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) 
vlera e drejtë e të cilëve matet me besueshmëri do të mbartet me shumën e rivlerësuar, që 
është vlera e drejtë e zërave në datën e rivlerësimit minus ndonjë amortizim të mëpasshëm 
të akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësim. Rivlerësimet do të bëhen në 
mënyrë të rregullt të mjaftueshme që të sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk ndryshon 
materialisht nga ajo që do të përcaktohej nëse do të përdorej vlera e drejtë në datën e bilancit.

(ii) Kostot vijuese

Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet me 
vlerën e mbartur të elementit nëse është e mundshme që përfitimet ekonomike të ardhme që 
i atribuohen atij elementi do t’i përkasin Kompanisë, dhe nëse kostoja e tij mund të matet me 
besueshmëri. Kostot e shërbimeve ditore të aktiveve afatgjata materiale njihen në fitim ose 
humbje në momentin kur ndodhin.

(iii) Zhvlerësimi

Zhvlerësimi njihet në fitim ose humbje në mënyrë lineare gjatë jetës së dobishme të aktiveve. 
Zhvlerësimi kalkulohet duke përdorur metodën lineare. Metodat e zhvlerësimit, jeta e dobishme 
dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme) rivlerësohen në datën e raportimit.
Prona dhe pajisjet zhvleresohen sipas metod ë s lineare me normat si në vijim: 

•	 Ndërtesat dhe strukturat e ngjashme ndërtimore   30-60vite
•	 Automjete         10-20vite
•	 Pajisje dhe mobile       20 vite
•	 Pasuri tjera joqarkulluese      5vite

SNK 40 Aktiv afatgjatë material i investuar është pasuria (toka ose ndërtesa —ose pjesë e 
ndërtesës —ose të dyja) e mbajtur (nga pronari ose nga qiramarrësi sipas një qiraje financiare) 
për të siguruar të ardhura nga qiraja ose për rritjen e vlerës së kapitalit apo të dyja.
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(i) Ekuiteti, rezervat, fitimet e pashpërndara dhe pagesat e dividendave

(i) Kapitali aksionar

Sipas Regjistrimit të Biznesit të lëshuar nga Republika e Kosovës më datë 22 dhjetor 2011 
me numër regjistrimi të biznesit 70170765, kapitali i përgjithshëm i regjistruar kap shumën e 
12,906,019 eurove. Ai përbëhet nga aksione të zakonshme me çmim prej 100 euro për aksion. 
Aksionari i vetëm i kompanisë është Komuna e Prishtinës.

(ii) Rezervat 

Rezervat përbëhen nga teprica e rivlersimit të pasurive nga periudhat e kaluara, e cila 
zhvlerësohet çdo vit me jetëgjatësinë e pasurive.

(iii) Fitimet e bartura

Fitimet e bartura përbëhen nga fitimet e pashpërndara barten nga fitimet e viteve të e 
periudhave të kaluara.

(j) Instrumentet financiare

Kompania mban vetëm instrumente financiare jo-derivative, që përfshijnë llogari të arkëtueshme, 
mjete monetare dhe ekuivalente me to, hua dhe llogari të pagueshme.Instrumentet financiare 
jo-derivative janë matur fillimisht me vlerën e drejtë, për instrumentet që nuk janë të shprehura 
në vlerën e drejtë, plus kostot e transaksionit që janë të lidhura drejtpërdrejt me përvetësimin e 
tyre.Pas njohjes fillestare instrumentet financiare jo-derivative vlerësohen si më poshtë.
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2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (VAZHDIM)

Një instrument financiar njihet në rast se Kompania bëhet palë në kushtet kontraktuale 
të instrumentit.Aktivet financiare nuk njihen nëse të drejtat kontraktuale të Kompanisë ndaj 
flukseve monetare që rrjedhin nga aktivi financiar mbarojnë, ose nëse Kompania i transferon 
aktivin financiar një pale tjetër, pa mbajtur kontrollin ose të gjitha risqet dhe përfitimet e aktivit.
Blerjet dhe shitjet normale të një aktivi financiar janë regjistruar në datën e tregtimit, pra datën 
në të cilën Kompania zotohet të blejë ose te shesë aktivin.Detyrimet financiare nuk njihen nëse 
detyrimet e Kompanisë të detajuara në kontratë mbarojnë, janë shlyer ose janë anuluar.
 
Paraja dhe ekuivalentët e saj

Paraja dhe ekuivalentët e saj përfshijnë vlerat në arkë, llogari rrjedhëse në banka, të tjera 
investime afatshkurtra likuide me maturitet origjinal tre muaj ose më pak, të cilat janë objekt i 
një risku jo domethënës të ndryshimeve në vlerë, dhe përdoren nga Kompania në administrimin 
e angazhimeve afatshkurtra. Paraja dhe ekuivalentët e saj vlerësohen me koston e amortizuar.
Llogari të arkëtueshme tregtare

Kërkesat për arkëtim njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të pakësuara me 
humbjet nga rënia në vlerë.

Llogari të pagueshme tregtare dhe tjera

Llogaritë e pagueshme paraqiten me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të amortizuar.

Huazimet (Transferi i fondeve tepricë tek palët e lidhura)

Huazimet nga aksionarët njihen në fillim sipas kostos historike. Huazimet tjera njihen në fillim 
sipas vlerës së drejtë. Huazimet më pastaj barten sipas kostos së amortizuar duke përdorur 
metodën e interesit efektiv.

(k) Përfitimet e punonjësve

Kontributet e detyrueshme për sigurimet shoqërore

Kompania paguan vetëm kontributet për sigurimet shoqërore të detyrueshme që përcaktojnë 
përfitimet e punonjësve kur arrijnë moshën për pension. Qeveria e Republikës së Kosovës 
është përgjegjëse për përcaktimin e limitit ligjor të vendosur për pensionet në Kosovë sipas një 
plani kontributesh pensioni të përcaktuar. Kontributet e Kompanisë ndaj planit të pensioneve 
ngarkohen në fitim ose humbje kur ato ndodhin.
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2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (VAZHDIM)

Leje vjetore të paguara

Kompania njeh si detyrim vlerën e paskontuar të kostove të vlerësuara në lidhje me lejet vjetore 
që pritet të paguhen në këmbim për shërbimin e punonjësve gjatë periudhës.

(l) Shpenzimet

Shpenzimet operative
Shpenzimet operative njihen ne fitim ose humbje, kur ato ndodhin sipas parimit akrual.

(m) Tatim fitimi

Tatimi mbi fitimin ose humbjen e vitit përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë. 
Tatimi mbi fitimin njihet në fitim ose humbje përveç pjesës që lidhet me zëra të njohur në 
pasqyrën përmbledhëse të të ardhurave.

Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm të vitit, duke përdorur 
normën tatimore në fuqi ose që hyn në fuqi menjëherë në datën e raportimit.

Tatimi i shtyrëështë llogaritur duke përdorur metodën e detyrimit në bilanc, nga diferencat e 
përkohshme ndërmjet vlerës kontabël neto të aktiveve dhe detyrimeve për qëllime të raportimi 
financiar dhe bazës tatimore.Shuma e tatimit të shtyrëështë llogaritur bazuar në metodën 
e realizimit ose kompensimit të vlerave kontabël të aktiveve dhe detyrimeve, duke përdorur 
shkallë tatimore që janë në fuqi ose që hyjnë në fuqi menjëherë në datën e raportimit.

Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për aq saështë e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do të 
jetë i disponueshëm kundrejt të cilit aktivi të mund të përdoret. Aktivi tatimor i shtyrë zvogëlohet 
për aq sa nuk është e mundur të realizohet përfitim fiskal.

(n) Përcaktimi i vlerës së drejtë

Vlera e drejtë e mjeteve monetare, llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme është afërsisht 
e barabartë me vlerën kontabël neto, për shkak të maturimit të tyre afatshkurtër.
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Detyrimet Kontigjente

Një provizion njihet kur kompania ka një detyrim të tanishëm si rezultat i një ngjarjeje në të 
shkuarën dhe është e besueshme që një rrjedhe e burimeve që paraqesin përfitime ekonomike 
do të jete e nevojshme për të paguar një detyrim, dhe një vlerësim i besueshëm mund të bëhet 
në lidhje me shumën e obligimit. Provizionet rishikohen gjatë secilës datë të bilancit të gjendjes 
dhe korrigjohen me qëllim që të reflektojnë vlerësimin më te mirë aktual. Kur efekti i vlerës ne 
kohë të parasë është material, shuma e provizionit është vlera e tanishme e shpenzimeve të 
cilat priten të jene të nevojshme për të paguar obligimin.

Shuma e humbjes kontingjente është njohur si provizion që ka mundësi reale ngjarjet konstruktive 
apo ligjore  në të ardhmen do të kërkojnë dalje burimesh, një detyrim i pësuar në datën e 
bilancit të gjendjes dhe një vlerësim i arsyeshëm i shumës së humbjes së rezultuar të mund të 
bëhet.

Më 31 Dhjetor 2016 rastet gjyqësore që janë të procesuara kundër Kompanisë përfshijnë 
shumën prej  229,112 Euro, kjo vlerë në datën e bilancit të gjendjes të pasqyrave financiare është 
provizionuar si humbje potenciale e regjistruar në bilancin e gjendjes. Me 31 Dhjetor 2017 rastet 
gjyqesore te procesuara jane 261,248Euro. Më 31 Dhjetor 2020 rastet gjyqesore te procesuara 
jane 113,757.83, gjithsej bilanci i rasteve gjyqësore është në vlere prej 604,127.70Euro

Asetet Kontigjente

Një aset kontingjent nuk njihet në pasqyrat financiare por shpaloset kur rrjedhja e përfitimeve 
ekonomike është e mundur. Shuma e një humbjeje kontigjente njihet si provizion nëse është 
e besueshme që ngjarjet në të ardhmen do të konfirmojne që, një detyrim ka ndodhur deri 
me datën e bilancit të gjendjes dhe se mund të bëhen një vleresim i arsyeshem i shumës së 
humbjes që pason

Asetet kontingjent te viti 2019 nuk janë njohur në pasqyrat financiare ,mirepo janë shpalosur 
ku rrjedhja e përfitimeve ekonomike brenda Kompanisë është e mundur edhe gjatë vitit 2020. 
Shuma e përfitimit parashihet te  jet në vlere prej 2,833,041 Euro nga çështjet pronësore.
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6. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË

Paraja dhe ekuivalentët e parasë  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Llogaritë rrjedhëse me bankat lokale 4,377,042 1,715,174

Paraja ne tranzit 8,021 1,592 

Paraja në arkë 0 1,118

Total paraja 4,385,064 1,717,884

Depozitat 0 1,500,000

4,385,064 3,217,884

7. LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE DHE TË TJERA

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të 
tjera

 Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Kërkesat nga qiraja 5,668,616 5,380,924 

Kerkesat nga bashkuesit e mjeteve
                         

1,048,614 
935,847 

Kerkesat e dyshimta/ kontestuese 38,298 37,888 

Kërkesat nga intervenimet emergjene 363,578 -   

Kerkesat nga mirembajtja 149,290 57,389 

Kërkesat tjera 889 1,109 

Korigjimi i vleres se kerkesave nga qiraja (2,761,386) (2,836,489)

4,507,899 3,576,669
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Tabela e mëposhtme përmbledh lëvizjet e llogarisë së provizionit të borxheve të dyshimta/
këqija:

Me 31 Dhjetor 
2020

Me 31 Dhjetor  
2019

(ne EUR) (ne EUR)

Me 01 Janar 2,836,488 3,158,194

Lejimet për vitin 125,021 213,657 

Shlyerjet gjate vitit (200,124) (535,363)

Me 31 Dhjetor 2,761,386 2,836,488

8. Stoqet

Stoqet  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Stoqet për shitje 158,956 158,956 

Stoqet ne depo Lënda e parë 272,852 238,342 

431,807 397,298 

9. Pasuritë e tjera afatshkurtra

Pasuritë e tjera afatshkurtra  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Avanset tek furnizuesit 313,239 350,510 

Parapagimet per ATK 249,509 -   

Parapagimet tjera 14,601 31,949 

Pasurite akruale -   3,609 

Tatimi ne fitim -   243,916 

 577,350 629,984
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10. Prona, pajisjet dhe impiantet
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11. Pasuritë afatgjata

Pasuritë afatgjata  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor 
 2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Investimet e mbajtura deri në maturim 995,618 687,183 

Investimet në vijim 12,260 154,897 

1,007,878 842,080 

12. Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të 
tjera

 Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Llogarite e pagueshme 27,058 61,868

Detyrimet për TVSH 79,171 1,007

Detyrimet per paga 118 2,071

Detyrimet per kontribute në paga 20,865 22,898

Detyrimet per tatime në paga 15,035 16,683

Detyrimet akruale 3,835 4,781

Detyrimet e tatimit ne fitim 211,810 68,475 

Total detyrimet tjera 357,891 177,782 

13. Të hyrat e shtyera 

TE HYRAT E SHTYERA  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Objekti “Eqrem Qabej” (Pal Palucaj) 0 595,589 

Objekti ne Bregun e Diellit E39 205,901 181,499 

Te tjera 506 1,809 

Me 31 Dhjetor 206,407 778,897
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14. Llogaritë e pagueshme afatgjata

Llogaritë e pagueshme afatgjata  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Detyrimet kontigjente 604,128 490,370

Depozita e qirase 62,188 53,408

Avanset e marra 27,327 31,040

693,643 574,819 

EKUITETI

Sipas Regjistrimit të Biznesit të lëshuar nga Republika e Kosovës më datë 22 dhjetor 2011 
me numër regjistrimi të biznesit 70170765, kapitali i përgjithshëm i regjistruar kap shumën e 
12,906,019 eurove. Ai përbëhet nga aksione të zakonshme me çmim prej 100 euro për aksion. 
Aksionari i vetëm i kompanisë është Komuna e Prishtinës.

15. KAPITALI AKSIONAR

Më 31 Dhjetor 2019 Më 31 Dhjetor 2018

(ne EUR) (ne EUR)

Kapitali aksionar 12,595,160 12,595,160

12,595,160 12,595,160
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16. FITIMI/HUMBJA

Fitimet/Humbjet e akumuluara 796,756 (1,713,350)

Fitimi/Humbja e vitit 1,635,525 1,702,296 

Zhvleresimi i vitit 832,928 835,009 

Korigjimet: (1,081)
                                            

-   

Të hyrat nga provizionimi I borxhet e 
dyshimta 

87,151 181,406 

Hapja e gjendjes fillestare/Korigjim I salldove (355,712) 39,957 

Korigjimi i stoqeve -   168 

Korigjimi i LLP

Te hyra sipas Akvendimit te Gykates sipas 
pajtimit gjyqesor per rastin C.nr. 2209/17

-   11,593 

Korigjimi i vleres per BK te njohur nevitin…. -   
                                            

-   

Shlyerja e obligimit sipas Aktvendimeve te 
Gjykatës

(54,341) (213,292)

Largimi nga evidencat
                                        

-   
(47,031)

2,941,227 796,756 

17. Rezervat tjera

Rezervat tjera  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor 
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

67,028,014 67,976,349 

Rivleresimi i pasurive

Shitja e pasurive (42,469) (113,327)

Zhvlerësimi i rezervës (832,928) (835,009)

66,152,616 67,028,014 
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18. Të hyrat

Të hyrat  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Te hyrat nga shitja e objekteve 804,948 599,927 

Te hyrat nga qiraja 1,116,887 1,426,633 

Te hyrat nga mirembajtja 279,227 149,339 

Te hyrat nga intervenimet emergjente 347,884 78,574 

Te hyrat nga sherbimet tjera 24,395 7,591 

Te hyrat nga provizionimi i LLA 112,973 205,368 

Te hyrat tjera 0 0 

Total te hyrat nga shitja 2,686,314 2,467,432 

19. Te hyrat nga interesi dhe dividenda

Te hyrat nga interesi dhe dividenda  Më 31 Dhjetor 
2020 

 Më 31 Dhjetor  
2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Te hyrat nga inetersi 858,554 863,034 

Te hyrat nga dividenda 3,998 

858,554 867,033 

20. Të ardhurat kontigjente

 Më 31 Dhjetor 
2020  Më 31 Dhjetor 2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Te hyrat kontigjente nga shpronësimi 1,808,330 1,808,330 

Te hyrat tjera kontigjente 8,312 

Total te hyrat 1,808,330 1,816,642 
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21. Kosto e Shitjeve

 Më 31 Dhjetor 
2020  Më 31 Dhjetor 2019 

(ne EUR) (ne EUR)

KMSH

Kosto e objekteve per shitje 206,859 593,799 

206,859 593,799 

22. Shpenzimet e shpërndarjes

Shpenzimet e shpërndarjes  Më 31 Dhjetor 
2020  Më 31 Dhjetor 2019 

(ne EUR) (ne EUR)

Kosto e tjera te shitjes 85,028 55,334 

Shpenzimeve te personelit 274,545 216,719 

Shpenzimet e zhvlerësimit 1,141,009 1,171,717 

1,500,582 1,443,769 
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23. Shpenzimet administrative

Shpenzimet administrative Për fund vitin 31 
Dhjetor 2020

Për fund vitin 31 
Dhjetor 2019

(ne EUR) (ne EUR)

Shpenzimeve te pesonelit,80% e vleres totale 1,098,182 866,875 

Shpenzimet e zhvleresimit te objektit te 
drejtorisë

207,659 50,224 

Shpenzimet administrative 13,083 14,012 

Shpenzimet e automjeteve 24,947 16,079 

Shpenzimet e riparimi dhe mirëmbajes së 
objektit

3,728 746 

Shpenzimet e përfaqësimit 5,097 3,843 

Shpenzimet nga aktivitetet tjera 13,001 29,621 

Sherbimet profesionale dhe trajnimet 8,163 7,288 

Shpenzimet gjygjsore 10,369 9,638 

Shpenzimet e repromaterialit 85,338 11,645 

Shpenzimet e tatimit në pronë 38,210 36,650 

Shpenzimet e  komunikimit 10,518 8,627 

Shpenzimet komunale 18,944 21,937 

Shpenzimet e jashtezakonshme 18,793 -   

Shpenzimet e tjera 3,610 51,925 

Shpenzimet e provizionit për borxhe të 
dyshimta

238,779 213,657 

Total shpenzimet operative 1,798,422 1,342,768 
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24. Tatimi

Bazuar në Ligjin mbi Tatimin ne Fitim te Korporatave 03-L-162 në fuqi  01 Janar 2010, nga 
Kompania kërkohet të paguajë normë të taksës nga 10% të fitimit të tatueshëm për vitin 2015 
që kalkulohet në pasqyrën vjetore kthyese të tatimit në fitim.

Për fund vitin 31 
Dhjetor 2020

Për fund vitin 31  
Dhjetor 2019

(ne EUR) (ne EUR)

Fitimi para tatimit 1,847,335 1,770,771 

Të hyrat nga dividenda (3,998)

Të hyrat e patatueshme (971,527) (1,072,401)

Humbjet e bartura (489,419)

Diferencat e perkohshme
                                        

-   
-   

Shpenzimet e pazbritshme 2,280 1,936 

Shpenzimet e zhvleresimit 1,000,905 263,978 

Shpenzimet tjera 238,779 224,056 

Kontributet bemirese 330 (10,178)

Fitimi i rregulluar per tatim 2,118,102 684,745 

Tatimi ne fitim 211,810  68,474 

Në pasqyrat financiare të vitit 2019 shpenzimi i tatimit në fitim në vlerë prej 68,474euro nuk 
është paraqitur në pasqyra financiare vetëm në shpalosje për shkak të një gabimi teknik.
Regjistrimi i tatimit në fitim është regjistruar në rregull në vitin 2019, mirëpo ky transaksion në 
pasqyrat financiare ka reflektuar si në vijim:

 Viti 2019

Reflektimi në zërat e pasqyrave 
financiare Para regjistrimit Pas regjistrimit Diferenca

Llogaritë e pagueshme tregtare 
dhe të tjera: B/GJ

109,308 177,782 (68,474)

Fitimi / (humbja) i/e vitit:  
B/GJ, PAGJ, PNE dhe PRRP

1,770,770 1,702,296 68,474 
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25. TRANSAKSIONET ME PALËT E NDËRLIDHURA 

Palët e ndërlidhura paraqesin aksionarët dhe drejtorët e Kompanisë, së bashku me entitetet, 
të cilat ata kontrollojnë apo kanë ndikim mbi to. Bilancet me palët e ndërlidhura në datat e 
pasqyrave të pozicionit janë shpalosur ndaras në secilin shënim të aplikueshëm të pasqyrave 
financiare. 

Transaksionet me palët e ndërlidhura gjatë periudhës janë si më poshtë:

Palët e 
ndërlidhura

Fund viti 2018  Fund viti 2019  Fund viti 2020

  

 Të hyrat Shpenzimet Të hyrat Shpenzimet Të hyrat Shpenzimet

Transaksionet 
me Komunen e 
Prishtinës

  73,074 41,193 347,834  

  

Pagat/përfitimet 
tjera

 

Kompensimet e 
menaxhmentit 
të lartë

88,359 96,579 186,843  

  

 Faturimi Inkasimi Faturimi Inkasimi Faturimi Inkasimi

Transaksionet 
me punëtorët

3,562  4,050  3,196  2,859  4,177  3,544

26. Ngjarjet pas datës së Bilancit

Ngjarjet pas përfundimit të vitit raportues në bilancin e gjendjes, dhe të cilat japin informacione 
shtesë për pozitën e Kompanisë në datën e bilancit të gjendjes (ngjarjet rregulluese) janë të 
reflektuara në pasqyrat financiare. Ngjarjet pas përfundimit të vitit të cilat nuk janë të rregulluara 
janë shpalosur në shënimet plotësuese kur ngjarja reflekton vlera materiale.

Pas datës 31 dhjetor 2020, datës se raportimit, deri në miratimin e këtyre raporteve financiare, 
nuk ka pasur ndonjë korigjim në pasqyrat financiare.

Megjithate në mesin e muajit Mars 2020 ka ndodhë shpallja e pandemise COVID-19 në 
Republikën e Kosovës ku ka rezultuar në ndërprerjen e disa aktiviteteve edhe për kompaninë 
tonë,se kur ndodh fillimi i aktiviteteve normale afariste varet nga lejimet e autoriteteve qeveritare. 
Si rezultat i përhapjes së korona virusit COVID19, janë krijuar paqartësi ekonomike që ka të 
ngjarë të ndikojnë negativisht në të ardhurat neto edhe për ndërmarrjen tonë në vitin 2020. 
Efekte te tjera financiare mund të ndodhin megjithëse ndikimi i tillë i mundshëm nga to është i 
panjohur në këtë kohë.




